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INTRODUCERE 

CERINȚE CONTRACTUALE 

În cadrul activității A.2 “Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor 
metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de 
iluminat public” se vor elabora propuneri de îmbunătățire a cadrului de reglementare şi 
de stabilire, ajustare şi modificare a tarifelor vizând serviciile de iluminat public, iar 
rezultatele se vor disemina în cadrul unei reuniuni de lucru desfășurată în București pentru 
20 de operatori din sectorul de iluminat. 

Data evenimentului a fost stabilită pentru 20 octombrie, perioadă în care rata de infectare 
cu Coronavirus în București era foarte ridicată, prin urmare s-a luat decizia organizării 
online a reuniunii. 

  

ORGANIZARE ÎNAINTE DE EVENIMENT 

Înainte de eveniment, organizarea a constat în întocmirea agendei reuniunii cu operatorii 
și a invitației, a bazei de date de operatori economici din sectorul de iluminat public, 
realizarea prezentărilor de către experții asocierii și a materialelor pentru participanți. 

Agenda 

Agenda a cuprins toate aspectele relevante pentru diseminarea rezultatelor obținute după 
terminarea metodologiei, a menționat tipul întâlnirii (online), subiectul întâlnirii, data 
evenimentului și durata (10.00 – 13.30), limba evenimentului și participanții la eveniment. 
Evenimentul a fost împărțit în două sesiuni de prezentare/ discuții, cu o pauză între 
acestea. Agenda a fost trimisă beneficiarului spre aprobare . 

Agenda evenimentului constituie Anexa 1 la prezentul raport. 

Invitația 

Asocierea a elaborat invitația de participare la eveniment, care specifica și faptul că 
persoanele interesate trebuie să se înscrie la eveniment accesând o platformă în care sunt 
solicitate datele personale, iar prin înregistrarea la eveniment s-a obținut și acordul de 
prelucrare a datelor personale în scopul raportării activității. În acest sens, asocierea a 
creat un landing page în care persoanele interesate de participarea la eveniment se 
înscriau cu nume și prenume, funcție, instituție, număr de telefon și email și, după ce 
parcurgeau informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal bifau 
acordul și abia apoi puteau transmite formularul de înregistrare. După elaborarea 
invitației, aceasta a fost transmisă beneficiarului spre aprobare. Invitația a fost semnată 
de liderul de echipă și de partener. 

Invitația la eveniment constituie Anexa 2 la prezentul raport. 



 

 

 

Baza de date de operatori 

Asocierea a elaborat inițial o listă de 30 de operatori din sectorul iluminat public care 
dețin licență A.N.R.S.C., pe care a trimis-o beneficiarului pentru aprobare. După 
aprobare, asocierea a transmis invitația și agenda pe email către primii 20 de operatori, 
apoi către următorii 10. După transmiterea invitației, asocierea a contactat telefonic pe 
toți operatorii pentru a verifica primirea emailului și le-a explicat necesitatea înregistrării 
prin formularul de colectare a datelor personale. Deoarece o parte dintre operatori au 
răspuns negativ, baza de date a fost completată cu încă 16 operatori, cărora li s-au 
transmis invitația și agenda și au fost sunați. Toți operatorii înregistrați au primit link de 
conectare la eveniment cu o zi înainte de desfășurarea acestuia, pe adresa de email 
specificată în formularul de înregistrare. Experții asocierii au contactat telefonic pe 
fiecare operator înregistrat la eveniment pentru a verifica primirea emailului cu datele 
de logare. 

Baza de date operatori constituie Anexa 3 la prezentul raport. 

 

Elaborarea prezentării 

Experții asocierii au elaborat prezentarea conform temelor agreate. Prezentarea a fost 
transmisă beneficiarului spre aprobare. 

Prezentarea constituie Anexa 4 la prezentul raport. 

 

Elaborarea materialelor 

Asocierea a elaborat machetele pentru mapă, notes și pix și le-a transmis beneficiarului 
spre aprobare. Materialele elaborare au respectat prevederile MIV POCA 2014-2020. După 
aprobare, asocierea a produs 20 de mape, 20 de notesuri și 20 de pixuri.  

Machetele materialelor aprobate constituie Anexa 5 la prezentul taport. 

 

DESFĂȘURAREA EVENIMENTULUI 

Evenimentul de lucru online a avut loc în data de 20.10.2021, prin intermediul platformei 
Zoom. La eveniment au participat reprezentanți ai A.N.R.S.C., ai operatorilor ai 
serviciului de iluminat public invitați și experți ai asocierii. Numărul maxim atins de 
participanți a fost de 37 de persoane, dintre care 26 de persoane din partea a 24 de 
operatori. 

Evenimentul a fost înregistrat. 

 



 

 

 

Evenimentul a decurs conform agendei, s-au prezentat toate subiectele din agendă, iar 
platforma a funcționat foarte bine. 

În timpul evenimentului, echipa asocierii a realizat capturi de ecran. 

După eveniment, asocierea a transmis un email de mulțiumire tuturor participanților, iar 
pachetul cu materialele elaborate (mapă, notes și pix) au fost transmise prin curier. 

Capturile de ecran constituie Anexa 6 la prezentul raport. 

Lista operatorilor economici participanți constituie Anexa 7 la prezentul raport. 

 

SINTEZA SUBIECTELOR DISCUTATE 

- s-a precizat că nu există studii realizate de către alte structuri şi instituții internaționale 
privind situația la nivelul UE în sectorul iluminatului public în ceea ce privește modul de 
formare a tarifului pentru serviciul de iluminat public 

- studiile care privesc serviciul de iluminat public în Europa se concentrează pe aplicarea 
contractelor de performanță energetică încheiate cu companiile ESCO, pe tipurile de 
finanțare pentru investițiile în infrastructura de iluminat public, pe tehnologiile cu LED și 
pe elementele de Smartcity, pe criteriile ecologice pentru achizițiile publice elaborate de 
către Comisia Europeană care pot fi aplicate în licitațiile publice pentru prestarea 
serviciului de iluminat public pentru a reduce poluarea și emisiile de CO2. 

- analiza comparată a cadrului de reglementare economică din statele membre ale UE cu 
privire la modul de stabilire a tarifelor pentru iluminatul public din punct de vedere 
juridic, tehnic și economic s-a realizat pe baza unor chestionare transmise în toate statele 
membre ale UE către juriști cu experiență în domeniul iluminatului public , specialiști în 
iluminat, membri ai unor asociații profesionale. 

- au fost stabilite 4 criterii și 18 subcriterii pentru stabilirea statului membru UE a cărui 
performanță în reglementarea sectorului poate constitui un model pentru A.N.R.S.C. 
(tehnice, de mediu, juridice și de reglementare economică) 

- Franța este statul membru UE a cărui performanță în reglementarea sectorului de 
iluminat public poate constitui un model din punct de vedere al reglementării sectorului 
datorită întrunirii punctajului maxim și similitudinii cu legislația românească 

- s-au prezentat aspecte generale cu privire la organizarea și funcţionarea Serviciului de 
iluminat public din Franța 

- s-au pus în discuție aspecte referitoare la costurile pentru prestarea serviciului de 
iluminat public în Franța 

- pe baza rezultatelor analizei comparative a reglementărilor economice cu privire la 
serviciul de iluminat public la nivel european și a analizei modalității actuale de stabilire, 



 

 

ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public, s-a 
concluzionat că este necesară adoptarea unui nou act normativ privind aprobarea 
Normelor Metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor activităților 
specifice serviciului de iluminat public. 

- s-a evidențiat faptul că actuala reglementare este în vigoare din anul 2007, fără să fi 
suferit modificări de la momentul adoptării. În schimb, legea cadru a serviciilor 
comunitare de utilitate publică nr. 51/2006 a suferit modificări, datorate în principal 
adoptării noilor legi ale achizițiilor publice, respectiv Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice și Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii. 

- s-a precizat că scopul principal al propunerii de nou Ordin al Președintelui A.N.R.S.C. 
este de a se asigura corelarea cu prevederile actelor normative de nivel superior, cu care 
se află în conexiune, asigurându-se respectarea ierarhiei actelor normative precum și de 
a reglementa o metodă de tarifare modernă care să asigure prestarea serviciului de 
iluminat public la un nivel crescut de performanță în condițiile noilor cerințe de eficiență 
energetică în vederea reducerii emisiilor de CO2 și a altor gaze cu efect de seră stabilite 
de Comisia Europeană. 

- alte aspecte care au făcut obiectul prezentării și discuțiilor au fost:  baza legală a 
emiterii a propunerii de îmbunătățire a Normelor Metodologice pentru stabilirea, 
ajustarea, modificarea valorii activităților serviciului de iluminat public, obiectivele 
actului normativ, fundamentarea și calcularea nivelului tarifelor activităților specifice 
serviciului de iluminat public , tariful pentru activitățile serviciului de iluminat public, cu 
excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip), respectiv pentru iluminatul 
stradal-rutier, stradal-pietonal, arhitectural și ornamental, tariful pentru activitatea de 
iluminat ornamental-festiv (Tiof), stabilirea, ajustarea sau modificarea nivelului tarifelor 
activităților specifice serviciului de iluminat public, detalierea fișelor de fundamentare 
pe cheltuieli pentru stabilirea, ajustarea sau modificarea nivelului tarifelor activităților 
specifice serviciului de iluminat public 

- s-au prezentat normele tranzitorii ale propunerii de nou Ordin 

- s-au mai evidențiat aspecte ce țin de determinarea profitului rezonabil pentru prestatorii 
de servicii de interes economic general cărora le este încredințată prestarea serviciului în 
mod direct. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

AGENDA EVENIMENTULUI 

Reuniune de lucru pentru 20 de operatori din sectorul de iluminat 

 

Tipul întâlnirii:   Online 

Proiect: ”Întărirea capacității administrative a Autorității Naționale de 
Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru 
reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilități publice” 

Subiect:  Diseminare a rezultatelor obținute în cadrul proiectului POCA cod 127462 

Data evenimentului:  20 octombrie 2021, ora 10:00 

Durata evenimentului:  Sesiunea 1:  10:00 – 11:30 

Pauza: 11:30 – 12:00 

Sesiunea 2:  12:00 – 13:30 

Limba:    Română 

Participanți:  Reprezentanții ANRSC, Consultant, operatori din sectorul de iluminat 
public 

Subiecte abordate:   Prezentarea proiectului 

Reglementarea economică a serviciului de iluminat în statele membre 
ale Uniunii Europene,  

Reglementarea economică a serviciului de iluminat în Franța stat 
membru UE a cărui performanță în reglementarea sectorului constituie 
un model de urmat pentru A.N.R.S.C.  

Propuneri de modificare a legislației și de îmbunătățire a reglementării 
economice în domeniul serviciului de iluminat public din România,  

Normele metodologice privind stabilirea, ajustarea și modificarea 
tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public din România 

Discuții deschise 

 

 



 
 

 

Nr. 3009/15.10.2021 

 

INVITAȚIE 

la evenimentul de diseminare a rezultatelor obținute în cadrul activității 

”Elaborarea unei propuneri de îmbunătățire a Normelor metodologice de stabilire, 
ajustare sau modificare a valorii activităților serviciului de iluminat public” 

aferentă proiectului POCA cod 127462 

 

 

Stimată doamnă/Stimate domn, 

 

Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
(A.N.R.S.C.), în calitate de beneficiar, implementează proiectul ”Întărirea capacității 
administrative a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de 
Utilități Publice pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea serviciilor 
comunitare de utilități publice”, cod proiect 127462. Proiectul este cofinanțat din Fondul 
Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea unui sistem coerent de gestiune 
printr-un sistem informatic integrat, introducerea de sisteme şi standarde comune în 
administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi 
mediul de afaceri, în concordanţă cu SCAP. 

Proiectul contribuie la atingerea obiectivului specific 1.1. Dezvoltarea şi introducerea 
de sisteme şi standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele 
decizionale orientate către cetățeni şi mediul de afaceri, prin următoarele elemente: 

• Consolidarea capacității administrative prin crearea cadrului unitar la nivelul 
A.N.R.S.C. pentru reglementarea, autorizarea, evaluarea şi monitorizarea 
serviciilor comunitare de utilități publice. 

• Creșterea calității şi accesului la serviciile publice, consolidarea capacității 
autorităților administrației publice locale şi susținerea dezvoltării la nivel local 
prin definirea de instrumente, metode şi proceduri în domeniul serviciilor 
comunitare de utilități publice. 



 
 

 

• Reducerea birocrației şi simplificarea procedurilor pentru cetățeni, întrucât 
activitățile propuse sunt de natură să eficientizeze activitatea administrației 
publice şi să crească gradul de transparență şi integritate în furnizarea serviciilor 
comunitare de utilități publice, contribuind la creșterea gradului de satisfacție 
a cetățeanului şi la îmbunătăţirea imaginii administrației publice. 

Asocierea formată din CCAT Solution Grup S.R.L. (Lider) și SCA NEMEȘ VOICU BILAN 
(Asociat) prestează serviciile de asistență tehnică pentru îmbunătățirea reglementării 
economice a serviciului de iluminat public în cadrul proiectului menționat anterior.  

Activitatea A.2 vizează elaborarea de "Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 
îmbunătăţire a reglementării economice în domeniul serviciilor de iluminat public”, precum 
și diseminarea rezultatele obținute după terminarea metodologiei, în cadrul unei reuniuni 
de lucru cu operatori ai serviciului de iluminat public, care va avea loc online, în data de 21 
octombrie 2021, începând cu ora 10.00. 

Agenda evenimentului este atașată prezentei invitații. 

Vă învităm să participați la reuniunea de lucru și să vă înscrieți accesând următorul 
link: https://weboo.ro/. 

Prin înscrierea la eveniment vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal în scopul implementării proiectului (nume și preunume, funcție, date de 
contact, imagine foto și video). Înscrierea se încheie în data de 20 octombrie, ora 18.00. 

Persoanele înscrise la eveniment vor primi link-ul de conectare la eveniment (pe 
platforma zoom) cu o zi înainte de desfășurarea acestuia. 

Pentru orice informații și detalii suplimentare privind acest eveniment, vă stăm cu drag 
la dispoziție la email office@ccat.ro sau telefon 0744.311.688. 

Vă așteptăm cu drag ... online! 

Cu stimă, 

 

Consultant 

Asocierea formată din CCAT Solution Grup S.R.L. (Lider) și SCA NEMEȘ VOICU BILAN 
(Asociat) 

Ing. Emilia Anca BURGHELEA     Av. Alina Mihaela BILAN 

https://weboo.ro/


 
 

Baza de date operatori ai serviciului de iluminat public și lista suplimentară  
 
 

 

 

Nr. EUROREGIUNE LOCALITATE OPERATOR 

1 EUROREGIUNEA 
VEST 

Timişoara 
Zona Industrială Freidorf, Str. Paul Morand 

nr. 135, Timiș, 
Tel 0356 443 902 

E-mail office@elba.ro  

ELBA SA 

2 EUROREGIUNEA 
VEST 

Blv. Dambovita 67 
Timisoara 300074 

Telefon: 0356 803 720 
Email relatiipublice@stpt.ro 

  

SOCIETATEA DE TRANSPORT 
PUBLIC TIMIȘOARA SA 

3 
EUROREGIUNEA 

BUCUREŞTI – 
ILFOV 

București 
Bd Dimitrie Pompeiu nr 5 – 7. 

sector 2 
Telefon 

+ 40 21 233.42.52 
+ 40 21 233.42.53 
+ 40 21 233.42.54 

 
Email 

office@flashlighting.ro  

FLASH LIGHTING SERVICES 
SA 

4 
EUROREGIUNEA 

BUCUREŞTI – 
ILFOV 

București 
Str Parangului nr 76, Bucuresti,  

                Cod postal 12328, Sector 1 
Telefon: 021.668.88.19; 0372.192.182 

Email:     office@luxten.com 
  

LUXTEN LIGHTING 
COMPANY SA 

5 EUROREGIUNEA 
NORD EST 

Iași 
0232 214 014, 0756 140 001 

office@urbio-romania.ro 
  

URBIOLED SRL  

6 EUROREGIUNEA 
NORD EST 

Roman 
Strada Ștefan cel Mare nr. 259, Roman 

611040 
Tel. 0233 742 280 

municipallocato@yahoo.com, 
locatomunicipal@yahoo.com  

  

DIRECȚIA MUNICIPAL 
LOCATO ROMAN  

mailto:office@elba.ro
mailto:relatiipublice@stpt.ro
mailto:office@flashlighting.ro
mailto:office@luxten.com
mailto:office@urbio-romania.ro
https://www.google.com/search?q=DIREC%C8%9AIA+MUNICIPAL+LOCATO+ROMAN&oq=DIREC%C8%9AIA+MUNICIPAL+LOCATO+ROMAN+&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.1355j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
mailto:municipallocato@yahoo.com
mailto:locatomunicipal@yahoo.com
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7 EUROREGIUNEA 
NORD EST 

Bârlad 
Nicolae Balcescu nr 40, Birlad, au birourile 

Tel. 0235422162 
cup_salubritate_bd@yahoo.com 

 
  

COMPANIA DE UTILITĂŢI 
PUBLICE SA Bârlad 

8 EUROREGIUNEA 
SUD EST 

Liești 
Tel. 0770 252 854 

atriaconcept@yahoo.com  
ATRIA CONCEPT SRL  

9 EUROREGIUNEA 
SUD 

Pitești 
Calea București, bloc U3 parter, 110134, 

Pitești 
0248/210 380 
0248/210 280 

spepmp@yahoo.com  

SERVICIUL PUBLIC DE 
EXPLOATARE A 

PATRIMONIULUI AL 
MUNICIPIULUI PITEȘTI 

10 EUROREGIUNEA 
SUD 

Bradu, comuna Bradu, strada Livezilor nr 
44, judetul Arges 

0765211801 
officemgm@yahoo.com 

  

MGM UNIC ELECTRO IMPEX 
SRL 

11 EUROREGIUNEA 
SUD 

Târgoviște 
Str. CALAFAT nr. 7  
Cod poștal: 130142 

Târgoviște 
0723 633 790 

horga.vasile@gmail.com  

EURO-AUDIT SERVICE SRL 

12 EUROREGIUNEA 
SUD 

Târgoviște 
Telefon Secretariat:  

0730 222 247 
0748170784 

serviciipublicemunicipaletgv@gmail.com 
  

SERVICII PUBLICE 
MUNICIPALE TÂRGOVIȘTE 

SRL 

13 EUROREGIUNEA 
SUD 

Târgoviște 
Str. Constantin Brancoveanu Nr.66 

130120 Targoviste 
Telefon/Fax: +4.0245.215813 

 E-mail: office@amiras.ro  

AMIRAS C&L IMPEX SRL  

14 EUROREGIUNEA 
SUD 

Giurgiu 
Str. Aleea Plantelor, nr. 25 

0246/214674 

GIURGIU SERVICII PUBLICE 
SA 

mailto:cup_salubritate_bd@yahoo.com
mailto:atriaconcept@yahoo.com
mailto:spepmp@yahoo.com
mailto:officemgm@yahoo.com
mailto:horga.vasile@gmail.com
mailto:serviciipublicemunicipaletgv@gmail.com
mailto:office@amiras.ro
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gsp.secretariat01@gmail.com 
  

15 EUROREGIUNEA 
SUD 

Slobozia 
0243 216 970 

elcoslobozia@yahoo.com 
  

ELECTROCONSTRUCȚIA 
ELCO SLOBOZIA SA 

16 EUROREGIUNEA 
SUD 

Băicoi, str. C.D.Gherea nr 2 bis 
Departament Tehnic - Coman Ciprian 

0244262801 
office@general-meel.ro 

  

GENERAL ME.EL ELECTRIC 
SRL  

17 EUROREGIUNEA 
SUD 

Alexandria 
Strada Ion Creanga bloc F  zona Modern 

140033 Alexandria  
Teleorman 

0247 – 306023 
adp.alexandria@yahoo.com  

ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI 
PUBLIC Alexandria 

18 EUROREGIUNEA 
SUD VEST 

Slatina 
0249422788 

iluminatpublicpms@yahoo.com 
  

DIRECŢIA ADMINISTRAREA 
STRĂZILOR ŞI ILUMINATULUI 

PUBLIC Slatina 

19 EUROREGIUNEA 
SUD VEST 

Râmnicu Vâlcea 
Str. Eroilor, nr. 5, CP 240158, Rm. Valcea 

Tel. : 0250 734271 
adp@primariavl.ro 

  

DIRECȚIA ADMINISTRĂRII 
DOMENIULUI PUBLIC 

Râmnicu Vâlcea 

20 EUROREGIUNEA 
VEST 

Reșița 
Piata 1 Decembrie 1918 Nr. 1A, Resita 

320084, Caras-Severin 
0255 - 221.964 

iluminat@primariaresita.ro  

SERVICIUL PUBLIC – 
DIRECȚIA PENTRU 
ÎNTREȚINEREA ȘI 

REPARAREA PATRIMONIULUI 
CONSILIULUI LOCAL, 

SERVICIUL DE ILUMINAT 
PUBLIC ȘI DESZĂPEZIRE 

Reșita 

21 EUROREGIUNEA 
VEST 

Timişoara 
40 256 490 060 

office@elba-com.ro 
  

ELBA-COM SA  

22 EUROREGIUNEA 
NORD VEST 

Oradea 
Str. Primăriei nr 3, parter 

AGENȚIA DE DEZVOLTARE 
LOCALĂ ORADEA SA 

mailto:gsp.secretariat01@gmail.com
mailto:elcoslobozia@yahoo.com
mailto:office@general-meel.ro
mailto:adp.alexandria@yahoo.com
mailto:iluminatpublicpms@yahoo.com
mailto:adp@primariavl.ro
mailto:iluminat@primariaresita.ro
mailto:office@elba-com.ro


 
 

Baza de date operatori ai serviciului de iluminat public și lista suplimentară  
 
 

 

Oradea, Bihor 
Tel: 0359 889 389 
contact@adlo.ro 

  

23 EUROREGIUNEA 
NORD VEST 

Dej, str 1 Mai 186A 
0264-222 777 

office@invest-dej.com 
  

INVEST SERVICII 
ClOMERCIALE SRL  

24 EUROREGIUNEA 
CENTRU 

Târgu Mureș 
0265 253997 

office@insta-grup.ro 
  

INSTA GRUP SRL  

25 
EUROREGIUNEA 

BUCUREŞTI – 
ILFOV 

Bragadiru Sos. Alexandriei nr.76-78 
077025 Bragadiru 
40 (21) 420 23 41 

 
E: office@elbielectric.ro  

ELBI ELECTRIC & LIGHTING 
SRL 

26 
EUROREGIUNEA 

BUCUREŞTI – 
ILFOV 

Voluntari 
0736380093 

electrovol@yahoo.com 
Stere Zoe 

Tel. 0731445577 

ELECTROVOL SA  

27 EUROREGIUNEA 
NORD EST 

Moinești 
0745 273 068 

sc_maryelectric@yahoo.com 
  

MARYELECTRIC SRL 

28 EUROREGIUNEA 
NORD EST 

Botoșani 
0753 862 656 

office@arciss.ro 
  

ARCI SURVEILLANCE 
SOLUTIONS SRL 

29 EUROREGIUNEA 
SUD 

Mioveni 
contact@sedc-mioveni.ro 

0736.202.067 tel dispecerat 
  

SERVICII EDILITARE PENTRU 
COMUNITATE MIOVENI SRL 

30 EUROREGIUNEA 
CENTRU 

Aiud 
0258861593 

spapl@aiud.ro 
  

SERVICIUL PUBLIC DE 
INTERES LOCAL 
ADMINISTRAȚIA 

PATRIMONIULUI LOCAL Aiud  

mailto:contact@adlo.ro
mailto:office@invest-dej.com
mailto:office@insta-grup.ro
mailto:electrovol@yahoo.com
mailto:sc_maryelectric@yahoo.com
mailto:office@arciss.ro
mailto:contact@sedc-mioveni.ro
mailto:spapl@aiud.ro


 
 

Baza de date operatori ai serviciului de iluminat public și lista suplimentară  
 
 

 

31 
EUROREGIUNEA 
NORD – EST  
   

geniul.trading@yahoo.com 
0743006210 

 

GEN & IUL TRADING SRL 
Onești 

32 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

office@dpponesti.ro 
+40.234325031 

 
 

DOMENIU PUBLIC ŞI PRIVAT 
ONEŞTI SA Oneşti 

33 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

utilconseca@yahoo.com 
0371395202 

 
Mariana Banu 

Tel. 0740482199 

UTIL CONSECA SRL Târgu 
Ocna 

34 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

office@moinesti.ro 
0234363680 

 
 

SERVICIUL DE ILUMINAT 
PUBLIC Moinești 

35 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

0332-418 778 
 

general_tehnic@yahoo.com 
GENERAL TEHNIC SRL Iaşi 

36 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

sclucrisserv@yahoo.com 
0233223278 

 
 

LUCRIS SERV SRL Negrești 

37 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

0741 082 106 
scvasimelectricsrl@yahoo.com 

VASIM ELECTRIC SRL Gura 
Humorului 

38 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

0742054476 
Prolux.instal@yahoo.com 

PROLUX SRL Câmpulung 
Moldovenesc 

39 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

office@serviciicomunale.ro 
0230 / 563 495 sau 0230 / 563 496 

SERVICII COMUNALE SA 
Rădăuţi 

40 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

0243254453 
adrian_lupa@yahoo.com 

ELECTRIC COMPANY S.R.L. 
Manasia   

41 EUROREGIUNEA 
NORD – EST   

contact@comunaivanesti.ro 
0235340575 COMUNA IVĂNEȘTI 

42 EUROREGIUNEA 
SUD – EST 

: 0239/668806 
dsp_ianca@yahoo.com 

DIRECŢIA SERVICIILOR 
PUBLICE Ianca 

43 EUROREGIUNEA 
SUD – EST 

Telefon  0241.740.761      
 

Adresa: Mangalia str.Vanatori nr.1 
 

E-mail: office@goldterm.ro 

GOLDTERM MANGALIA SA 
Mangalia 

mailto:geniul.trading@yahoo.com
mailto:office@dpponesti.ro
mailto:utilconseca@yahoo.com
mailto:office@moinesti.ro
mailto:sclucrisserv@yahoo.com
mailto:office@serviciicomunale.ro
mailto:contact@comunaivanesti.ro


 
 

Baza de date operatori ai serviciului de iluminat public și lista suplimentară  
 
 

 

 
            iluminat@goldterm.ro 

 

44 EUROREGIUNEA 
SUD 

0248.723.217 
office@spu.ro 

 

SALUBRITATE PUBLICĂ 
URBANĂ CURTEA DE ARGEȘ 

SRL Curtea de Argeș 

45 EUROREGIUNEA 
SUD 

scuppucioasa@yahoo.com            Telefon 
0764.796.755 

 
Butca Ioan Doru 
Tel. 0764796755 

SERVICII COMUNITARE DE 
UTILITĂȚI PUBLICE 
PUCIOASA SCUP SRL 

Pucioasa 

46 EUROREGIUNEA 
SUD 

0371388872 
 

spadpp@orasulzimnicea.ro 

SERVICIUL PUBLIC DE 
ADMINISTRARE A 

DOMENIULUI PUBLIC ȘI 
PRICAT ZIMNICEA Zimnicea 

 

mailto:iluminat@goldterm.ro
mailto:office@spu.ro


ANALIZA CADRULUI DE 
REGLEMENTARE 

ECONOMICĂ ÎN DOMENIUL 
ILUMINATULUI PUBLIC ÎN 

STATELE MEMBRE UE

20 octombrie 2021

https://www.powershow.com/relay.php?pid=9249426&url=https://www.ledmyplace.com/collections/led-pole-lights/100-watt


Activitatea 3 - Organizarea unei sesiuni de 
instruire pentru personalul A.N.R.S.C

Activitatea 2 - Elaborarea unei propuneri de 
îmbunătăţire a Normelor metodologice de 
stabilire, ajustare sau modificare a valorii
activităţilor serviciului de iluminat public
• Propuneri de modificare a legislaţiei şi de 

îmbunătăţire a reglementarii economice în domeniul 
serviciului de iluminat public

• Organizarea unei reuniuni de lucru pentru 20 de 
operatori din sectorul de iluminat

• Diseminarea rezultatelor

Activitatea 1 - Analiza şi evaluarea prevederilor
legislative ale sectorului de iluminat public din 
statele membre ale Uniunii Europene

• Analiza şi evaluarea prevederilor legislative 
• Identificarea unui stat membru UE a cărui

performanţă în reglementarea sectorului de 
iluminat public poate constitui un model

• Analiza cadrului de reglementare economică în
domeniul iluminatului public în UE

”Întărirea 
capacității 

administrative a 
Autorității 

Naționale de 
Reglementare 

pentru Serviciile 
Comunitare de 
Utilități Publice 

pentru 
reglementarea, 

autorizarea, 
evaluarea şi 

monitorizarea 
serviciilor 

comunitare de 
utilități publice”

PROIECT: 



01 Analiza comparativă a 
reglementării economice

02 Criterii de selecție

03 Model al reglementării 
economice

04 Propuneri de 
îmbunătățire în România



Diverse 
ghiduri 
pentru 

stabilirea 
tarifului

NU există 
studii care să 

analizeze 
tariful pentru 

IP

Diverse tipuri 
de costuri 

pentru 
stabilirea 
tarifului

NU există o 
modalitate 
unitară de 
stabilire a 
tarifelor

NU este 
tratat ca 
serviciu 
public 

reglementat

1. Analiza comparativă a reglementării economice la 
nivelul statelor UE



EUROPA

Finlanda

Letonia

Bulgaria

Slovacia

Irlanda

UngariaSlovenia

Lituania

Spania

Franța

Croația

Belgia

Italia

Malta

Austria

Cehia

Cipru

Estonia

Polonia

Grecia

Germania

Țările de Jos

Luxemburg

Danemarca

1. Analiza comparativă a reglementării economice la 
nivelul statelor UE



65% din state nu au o formă juridică 
pentru transferul folosinței SIP

NU există reglementări/ norme 
economice pt. stabilirea tarifului

NU există lege dedicată 
serviciului de iluminat public

Concluzii 
privind cadrul 

de 
reglementare

Municipalitatea deține infrastructura 
și plătește consumul de electricitate

73% din investițiile private vizează 
modernizarea infrastructurii

Municipalitățile au atribuții/ 
responsabilități, utilizează un singur 
tip de contract

Autoritate de reglementare comună 
pentru EE și IP

Nu au o legislație sau standarde 
tehnice pentru impunerea de rețele 
subterane

77% din state afirmă că există 
investiții pentru elemente de 

smartcity

15 state nu au o lege dedicată 
achizițiilor publice verzi

11 state au o lege privind PPP 
care să permită investiții în 

infrastructură

NU există reglementări pentru 
tarifele aplicabile serviciului

Structura costurilor pentru 
operarea serviciului este diferită 

Prețul se stabilește în funcție de 
costul energiei, costurile de 

mentenanță și investiții

25 state finanțează din bugetul 
local, 17 state din bugetul de stat

Se utilizează mai multe modele de 
finanțare

1. Analiza comparativă a reglementării economice la 
nivelul statelor UE



În majoritatea statelor, serviciul de iluminat public 
este finanțat de municipalitate

EXISTĂ doar reglementări privind eficiența 
energetică și proiectarea ecologică

NU există norme secundare în ceea ce privește 
serviciul de iluminat public

Concluzii ale 
analizei 

cadrului de 
reglementare 

economic

NU s-a identificat o metodologie/ghid de tarifare 
general valabil și aplicabil

Majoritatea statelor nu au o legislație specială 
privind iluminatul public la nivel național

Statele membre indică faptul că iluminatul public este reglementat în baza 
legislației naționale privind serviciile de distribuție a energiei electrice

COST ILUMINAT PUBLIC = cost energie electrică + cost 
mentenanță + cost investiție + profit operațional

1. Analiza comparativă a reglementării economice la 
nivelul statelor UE



JURIDICĂ REGLEMENTARE 
ECONOMICĂ

TEHNICĂ MEDIU

- similitudini cu 
legislația română

- actori
- contracte

JURIDICĂ

TEHNICĂ
- LED

- sisteme de 
dimming și 

telegestiune
- smartcity

MEDIU
- norme pentru 

poluarea 
luminoasă

- reducere emisii 
CO2

REGLEMENTARE 
ECONOMICĂ
- tarife separate
- ghiduri pentru 
costuri și tarife

3. Criterii de selecție



3. FRANȚA –
MODEL AL 

REGLEMENTĂRII
SERVICIULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC

https://www.powershow.com/relay.php?pid=9249426&url=https://www.ledmyplace.com/collections/led-pole-lights/100-watt


Prezentare generală

01

04

02

03

Au 
peste 
25 ani

Se 
reînnoiesc

- 1400-4100 h
- alegerea 
comunității

Puncte 
luminoase

10 000 000

3600 h

75%

3-4%/an



Nu există 
un cadru 

legal 
special

Ghid de 
iluminat 
public 

pentru aleșii 
locali  2021

Atlasul privind 
serviciile 

publice din 
Franța

Cadrul de reglementare

Echilibru 
economisire/

securitate

Decret privind 
prevenirea, 

reducerea și 
limitarea 
poluării 

luminoase 



GESTIUNEA DIRECTĂ 
(62%)

✓ Autoritatea  publică 
competentă asigură direct 

serviciul
✓ Utilizarea de resurse și 

personal propriu
✓ Poate fi realizată prin 
intermediul unei SPL/EPC
✓ Nu exclude implicarea 

operatorilor privați
✓ Municipalitatea are 
răspunderea, gestionarea 

și controlul SIP de 
performanță

01

GESTIUNEA DELEGATĂ 
(15%)

✓ Se realizează prin 
contracte de achiziții 

publice globale de 
performanță sau de PPP

✓ Au ca scop garantarea 
îmbunătățirii performanței 

energetice
✓ Autoritatea publică poate 

externaliza serviciul către 
o societate comercială 

mixtă, aflată sub controlul 
său

02

Gestiunea SIP

GESTIUNEA MIXTĂ 
(23%)

✓ nivelul anului 2019 -
23%, față de 14% în

1990

03



04 Contract de achiziții publice de parteneriat - (PPP)

03 Contracte simple de achiziții publice

02 Contractele de achiziții publice 
globale de performanță  
(MPGP)

01 Contract cu o EPCI 
sau sindicat mixt

Tipuri de contracte



Costul întreținerii

Cheltuieli de consum
Consumul de energie 
electrică poate fi 
inclus în acest serviciu

Costul întreținerii

Întreținere
Nu include nicio lucrare de 
investiții. 

Costul întreținerii

Exploatare
Este de obicei redus la costul 
întreținerii unui punct luminos

Întreținere preventivă

În functie de resursele umane și 
materiale utilizate, natura 

instalațiilor, consumabilele 
necesare, etc

Întreținere corectivă

Se efectuează după apariția 
unui defect

Costul de întreținere și 
mentenanță = 

15-30 euro/an/AIL



01 În ceea ce privește întreținerea SIP, 
sistemul francez se bazează pe 
costul pe punct luminos.

02
Tariful pentru SIP din Franța 
poate include și costul cu energia
electrică consumată de către
sistemul de iluminat public

03 Pentru iluminatul festiv se 
percepe o contribuție care 
reflectă costul real al prestației

04 Sistemul francez pune un accent 
deosebit pe administrarea 
infrastructurii și inventarierea  
luminotehnică și economică a 
sistemului de iluminat public 

În concluzie, Statul francez este recomandat drept model atât din punctul 
de vedere al organizării administrative și a legislației privind modul de 

contractare a serviciului de iluminat, cât și datorită performanțelor atinse 
în privința serviciului de iluminat public și poate constitui un model din 

punct de vedere al reglementării sectorului pentru A.N.R.S.C.

CARACTERISTICI ALE MODELULUI FRANCEZ



Principii 
privind 

modificarea 
metodologiei

Uniformizarea terminologiei
folosite în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 51/2006
și cu cele ale Legii nr. 
230/2006 a serviciului de 
iluminat public

Cotă profit rezonabil –
atribuire directă

Avansul tehnologic, 
cerințele de mediu și

de eficiență
energetică

Corelarea normelor 
metodologice cu 

modificările 
legislative naționale 

și europene

Corelarea fișelor de 
fundamentare a tarifelor 

activităților serviciului cu 
metodologia modificată

Modificarea normelor 
metodologice

Propuneri de îmbunătățire

Valoare 
activități 

Tarife 
activități



Corelarea cu 
modificările cadrului
legislativ național și

european

Cadrul economic și 
social

Situația actuală a 
SIP

Cerințele de mediu și 
performanță energetică

Legea serviciului de iluminat 
public nr. 230/2006

+
Legea serviciilor comunitare 

de utilități publice nr. 
51/2006

Propunerea de îmbunătățire a Normelor metodologice

4. Propuneri de îmbunătățire ale Normelor Metodologice



1
viabilitatea 

economică a 
operatorilor SIP

2 limitarea 
impactului 

asupra mediului

3 creșterea 
performanței 
energetice a 

sistemelor de IP
4

menținerea 
parametrilor 

luminotehnici ai
sistemelor de IP

5siguranța în 
funcționare a 

sistemelor de IP

6
prevenirea, 

reducerea și 
limitarea poluării 

luminoase

Obiective



Definiții: 
punct 

luminos 
+ 

figurină de 
iluminat 

ornamental
festiv

Ajustarea 
tarifelor în 
funcție de 
Ipc total /6 

luni

Eliminarea 
‘modernizării’ 
din domeniul 
de aplicare

Cota de profit 
rezonabil în 

cazul atribuirii 
directe 

Reglementarea 
situației 

operatorilor 
care nu sunt 

plătitori de TVA

Clarificarea 
cazurilor de 
modificare a 

tarifelor

Prevederi ale metodologiei propuse



Punct luminos

aparatul/corpul de iluminat din 
componența sistemului de iluminat 

public, considerat unitate de 
măsură pentru determinarea 

nivelului tarifului pentru activitățile 
serviciului de iluminat public, cu 
excepția activității de iluminat 

ornamental-festiv (Tip)

Figurină de iluminat 
ornamental-festiv 

ansamblu de elemente luminoase și 
neluminoase proiectat și construit pentru 

crearea atmosferei festive care se 
conectează la rețeaua de alimentare cu 

energie electrică prin cleme, considerată 
unitate de măsură pentru determinarea 
nivelului tarifului pentru activitatea de 

iluminat  ornamental-festiv (Tiof)

Definiții



Tarifele activităților specifice serviciului de iluminat public

01

Iluminat 
stradal-
rutier

02

Iluminat 
stradal-
pietonal

03

Iluminat 
arhitectural

04

Iluminat 
ornamental

05

Iluminat 
ornamental

-festiv



Tarifele activităților specifice serviciului de iluminat public

Tarifele activităților 
specifice se 

fundamentează de 
către operatori pe 

baza fișelor de 
fundamentare

Tip = tariful pentru 
activitățile serviciului de 

iluminat public, cu 
excepția activității de 
iluminat ornamental-

festiv

Tiof = tariful 
pentru activitatea 

de iluminat 
ornamental-festiv

Tarifele activităților 
specifice se 

fundamentează pe 
baza cheltuielilor de 
exploatare, cheltuieli 
financiare și a unei 

cote de profit



Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

Cheltuieli 
privind 

stocurile

Cheltuieli 
privind 

amortizarea 
anuală 

Cheltuieli 
cu 

serviciile 
executate 

de terți

Cheltuieli 
cu alte 

impozite, 
taxe, etc

Cheltuieli 
cu 

personalul

Alte 
cheltuieli 

de 
exploatare

Cheltuieli 
cu alte 
servicii 

executate 
de terți

Pe baza :
• cheltuielilor directe aferente fiecărei activități utilizând o

cheie de repartizare stabilită de operator,
• cheltuielilor generale și indirecte pe toate activitățile

desfășurate se repartizează în tarifele fiecărei activități,
proporţional cu ponderea valorii activității respective în
total cheltuieli ale operatorului



Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

Despăgubirile, amenzile, penalitățile și sumele
prescrise din culpa operatorului nu se includ în
cheltuielile de exploatare și nu se recunosc de către
autoritățile administrației publice locale în tarif.

Operatorii care nu sunt plătitori de TVA - pentru
cheltuielile privind stocurile și cheltuielile cu
serviciile executate de terții se vor lua în calcul
preţurile de achiziţie a acestora, inclusiv TVA.



Gestiune delegată

Cota de profit a operatorului care 
prestează activitățile  SIP este la 

nivelul celei din fișa de 
fundamentare a tarifului ofertat și 

rămâne neschimbată pe toată 
durata contractului de delegare.

Gestiune directă

Cota de profit rezonabil a operatorilor care 
prestează activitățile SIP se stabilește astfel 

încât să nu depășească nivelul ratei swap 
pentru serviciile de interes economic general 
pentru România, plus 1%, dacă nu există risc

Operatorii pot solicita o cotă de profit 
rezonabil mai mare față de  nivelul prevăzut în 
funcție de riscul comercial (dacă au obligații 

de investiții din surse proprii) prin raportare la 
rata rentabilității investițiilor pe întreaga 
durată a actului de atribuire, pe baza unor 

indicatori economici, precum rata internă de 
rentabilitate sau rentabilitatea capitalului 

angajat.

Cota de profit



Stabilirea tarifelor pentru activităţile specifice
serviciului de iluminat public 

Formula:

T = ,      unde:

T = tariful stabilit, Tip [lei/punct luminos/lună] sau Tiof [lei/figurină/lună], după caz;
V = valoarea totală a activităților/activității respective, reprezentând cheltuielile totale exigibile 
plus profit, stabilită la nivelul anului pentru tariful Tip aferent activităților serviciului de iluminat 
public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv, respectiv la nivelul lunilor din 
perioada stabilită de autoritatea administrației publice locale în care se prestează activitatea de 
iluminat ornamental-festiv pentru tariful Tiof;  
N - numărul de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de puncte luminoase pentru tariful  
Tip și numărul de figurine pentru tariful Tiof;
L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat public, care este de 12 
luni pentru activitățile tarifului Tip și respectiv numărul de luni din perioada de prestare a 
activității de iluminat ornamental

V

N x L



Anexa 1 – Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru activitățile serviciului de 
iluminat public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip)

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei
Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea  imobilizărilor necorporale și corporale lei
3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei

Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care:
lei

Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate lei
6 Cheltuieli cu personal, din care: lei

Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:

-       contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
-       contribuție la fondul pentru handicap

Alte drepturi asimilate salariilor
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei
II Profit (P%) lei
III Valoare totală  (I+II) (lei) lei -
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc -
V Numărul de luni în care se prestează activitățile (L) luni 12 -

100%  Tip = VI Tarif , exclusiv TVA (III/IV x V) 

Nr. crt. SPECIFICAȚIE U.M.
Valoare activitati 

anuale Pondere în tarif (%)

lei/punct 
luminos/lună



Anexa 2 – Fișa de fundamentare pentru stabilirea tarifului pentru activitatea de iluminat 
ornamental-festiv (Tiof)

Nr. crt. SPECIFICAȚIE U.M. Valoare 
activitate

Pondere în tarif 
(%)

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei
Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor necorporale și corporale lei
3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei

Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei
Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate lei
6 Cheltuieli cu personal, din care: lei

Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:

-       contribuție asiguratorie pentru muncă (2,25%)
-       contribuție la fondul pentru handicap

Alte drepturi asimilate salariilor
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei
II Profit (P%) lei
III Valoare totală (I+II) (lei) lei -
IV Numărul de figurine (N) buc -
V Numărul de luni în care se prestează activitatea (L) luni -

lei/
figurina/

lună
VI Tarif , exclusiv TVA (III/IV x V) Tiof = 100%



Ajustarea tarifelor activităţilor specifice serviciului de iluminat public

Ajustarea 
tarifelor

La 
solicitarea 
operatorilor1

Se pot 
ajusta la un 
interval de 
minimum 6 

luni

6

Cheltuielile cu 
amortizarea, 
redevența, 

cheltuielile cu 
personalul și

cheltuielile financiare
nu se ajustează cu 

rata inflației

5
Nivelul tarifului 
ajustat nu poate 

depăși nivelul 
tarifului în 

vigoare ajustat 
cu IPCtotal

4

În baza cererilor 
de ajustare, 
însoțite de 

documentația de 
fundamentare

3

În raport cu 
IPC total 2



Modificarea tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public

La modificarea majoră a unuia sau a mai multor elemente de
cheltuieli, determinată de modificarea preţurilor de achiziţie din
piaţă, a condiţiilor de exploatare sau a obligaţiilor de serviciu public,
care au o influenţă în creşterea nivelului tarifelor mai mare decât
cea rezultată din aplicarea parametrului de ajustare

La modificarea cheltuielilor cu amortizarea/redevenţa, ca urmare a
punerii în funcţiune a unor mijloacelor fixe rezultate din investiţiile
realizate în sistemul de iluminat public şi numai după înregistrarea
acestora în contabilitate

La modificarea structurii tarifului ori a nivelului unor elemente de
cheltuieli, ca urmare a modificărilor legislative, inclusiv prin actele
administrative emise de autoritățile administrației publice locale,
care vizează introducerea unor noi elemente de cheltuieli ori
eliminarea sau modificarea nivelului anumitor elemente de cheltuieli

a)

b)

c)



Modificarea tarifelor activităților specifice serviciului de iluminat public

Reguli 
pentru 

anumite 
categorii de 

cheltuieli

Cheltuielile cu amortizarea anuală  -
la nivelul rezultat din planul de 

amortizare aferent mijloacelor fixe 
destinate prestării serviciului 

dacă există mijloace fixe comune pt 
mai multe activități - cheia de 

repartizare a amortizărilor 
respective

Cheltuielile cu redevența anuală  
- la nivelul stabilit în contractul 
de delegare/hotărârea de dare 
în administrare

Cheltuielile cu personalul -
se iau în considerare toate 
drepturile salariale 
cuvenite rezultate din 
ultimul stat de plată, 
anterior datei solicitării 
modificării tarifului

Celelalte cheltuieli – dacă 
nivelul modificării este mai 
mic decât rata inflației nu 
sunt necesare documente 

justificative pentru 
fundamentare 

Cheltuilile financiare - cheltuielile 
anuale cu dobânzile și comisioanele 

aferente creditelor contractate pentru 
realizarea investițiilor 



Formule de ajustare/ modificare a Tip și  Tiof

1. Cazul  în care numărul de unități specifice N rămâne neschimbat

Ta (Tm) = T(0) + Delta(t), unde:

- Ta (Tm) - tariful ajustat sau, după caz, tariful modificat;
- T(0) - tariful în vigoare;
- Delta(t) - creşterea de tarif;

Delta (t) =                                                                 =

- Delta (ct) - creşterea cheltuielilor totale ca urmare a influențelor primite în costuri;
- Delta (V) – creșterea valorii totale;
- P (%) - cota de profit a operatorului;
- N - numărul de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de puncte luminoase 
pentru tariful  Tip și numărul de figurine pentru tariful Tiof;
- L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat public, care 
este de 12 luni pentru activitățile tarifului Tip și respectiv numărul de luni din perioada de 
prestare a activității de iluminat ornamental-festiv stabilită de autoritatea administrației 
publice locale aferentă tarifului Tiof.

Delta(ct) + Delta (ct) x P(%)

N x L

Delta(V) 

N x L



Anexa nr. 3 - Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifului pentru activitățile 
serviciului de iluminat public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip)

Nr. crt. SPECIFICAȚIE U.M.
Fundamentarea 

anterioară Propus Creștere
Pondere în tarif 

ajustat/ 
modificat (%)

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei
Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea lei
3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei

Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care:
lei

Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate
lei

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei
Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:
-     contribuție asiguratorie pentru muncă
-     contribuție la fondul pentru handicap

Alte drepturi asimilate salariilor
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei Delta (ct)
II Profit (P%) lei

Tarif , exclusiv TVA Taip (Tmip) = Delta (t) =
N = număr puncte luminoase; L= 12 luni T(0)+Delta(t) Delta(V)/N x L

lei/ figurină/ 
lună

-

T(0) 100%IV

III Valoare totală  (I+II) (lei)
Delta (V) = Delta 
(ct) + Delta (ct) x 

P%
lei



Anexa 4  - Fișa de fundamentare pentru ajustarea sau modificarea tarifului pentru activitătea 
de iluminat ornamental-festiv (Toif)

Nr. crt. SPECIFICAȚIE U.M.
Fundamentarea 

anterioară Propus Creștere
Pondere în tarif 

ajustat/ modificat
(lei) (lei) (lei)  (%)

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei
Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea lei
3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei

Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei
Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate lei

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei
Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:
-     contribuție asiguratorie pentru muncă
-     contribuție la fondul pentru handicap

Alte drepturi asimilate salariilor
7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei Delta (ct)
II Profit (P%) lei

Taiof (Tmiof)= Delta (t) =

T(0)+Delta(t) Delta(V)/N x L
lei/figurină/ 

lună

lei
-

T(0) 100%IV

III Valoare totală  (I+II) (lei)
Delta (V) = 
Delta (ct) + 

Delta (ct) x P%

Tarif , exclusiv TVA 



Formule de ajustare/ modificare a Tip și  Tiof

2. Cazul  în care se modifică numărul de unități specifice N, nu se mai calculează 
Delta (t), iar nivelul tarifului modificat se determină potrivit formulei:

Tm = , unde:

Tm = tariful modificat, respectiv Tm(ip) sau Tm(iof), după caz;
- Vm = valoarea modificată a activităţilor/activității respective, determinată prin raportare la 
influențele primite în costuri de noile condiţii de prestare a activităților/activității ca urmare a 
modificării numărului de puncte luminoase și numărului de figurine stabilite anterior, după caz;
- Nm – numărul modificat de unităţi de măsură specifice, respectiv numărul de puncte 
luminoase pentru tariful Tm(ip) și numărul figurine pentru tariful Tm(iof) stabilit pentru noile 
condiții de prestare a activităților/activității, după caz;
- L - numărul de luni în care se prestează activitățile/activitatea de iluminat public, care este de 
12 luni pentru activitățile tarifului Tip și respectiv numărul de luni din perioada de prestare a 
activității de iluminat ornamental-festiv stabilită de autoritatea administrației publice locale 
aferentă tarifului Tiof. 

Vm

Nm x L



Anexa 5  - Fișa de fundamentare pentru pentru modificarea tarifului pentru activitățile 
serviciului de iluminat public, cu excepția activității de iluminat ornamental-festiv (Tip)

(lei) (lei) (%)
1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei

Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea lei

3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei
Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei

Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate lei

6 Cheltuieli cu personal, din care: lei
Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:
-     contribuție asiguratorie pentru muncă
-     contribuție la fondul pentru handicap
Alte drepturi asimilate salariilor

7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei
II Profit (P%) lei
III Valoare totală  (I+II) (lei) lei V(0) Vm -
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc N(0) Nm -
V Numărul de luni (L) luni 12 12 -

100%

Nr. crt. SPECIFICAȚIE U.M.

VI Tarif , exclusiv TVA
lei/punct 
luminos/ 

lună
T(0)

Fundamentarea 
anterioară

Propus Pondere în tarif  
modificat

Tmip= 



Anexa 6  - Fișa de fundamentare pentru modificarea tarifului pentru activitatea de iluminat 
ornamental-festiv (Tiof)

Nr. crt.
Fundamentarea 

anterioară Propus
Pondere în tarif  

modificat
(lei) (lei) (%)

1 Cheltuieli privind stocurile, din care: lei
Materii prime și materiale consumabile
Materialele de natura obiectelor de inventar
Energie și apă, consum propriu
Alte cheltuieli privind stocurile

2 Cheltuieli cu amortizarea lei
3 Cheltuieli cu serviciile executate de terții, din care: lei

Redevența
Chirii
Reparații
Studii și cercetări
Pregătire personal

4 Cheltuieli cu alte servicii executate de terții, din care: lei
Colaborări
Protocol, reclamă și publicitate
Transportul de bunuri și personal
Poștă, telecomunicații
Alte servicii executate de terți
Licențe

5 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate lei
6 Cheltuieli cu personal, din care: lei

Salarii
Contribuții sociale obligatorii, din care:
-     contribuție asiguratorie pentru muncă
-     contribuție la fondul pentru handicap
Alte drepturi asimilate salariilor

7 Cheltuieli cu protecția mediului lei
A Cheltuieli de exploatare (1+2+3+4+5+6+7) lei
B Cheltuieli financiare lei
I Cheltuieli totale (A+B) lei
II Profit (P%) lei
III Valoare totală  (I+II) (lei) lei V(0) Vm -
IV Numărul de puncte luminoase (N) buc N(0) Nm -
V Numărul de luni în care se prestează activitatea(L) luni L L -

100%VI T(0) Tmiof= 

U.M.

Tarif , exclusiv TVA 
lei/ 

figurină/lună

SPECIFICAȚIE



01
Metodologia redefinește și 
introduce noi termeni
a) Valoare => Tarif
b) Punct luminos, figurină de 

iluminat  ornamental-festiv

02
Utilizarea metodei de calcul a 
unui tarif pentru activitățile 
specifice serviciului raportat la 
punctul luminos și la figurină de 
iluminat ornamental-festiv

03 Clarificarea situației operatorilor 
care nu sunt plătitori de TVA

04 Reglementarea cotei de profit 
rezonabil a operatorilor
– atribuire directă

05 Clarificarea tipurilor de 
cheltuieli de exploatare în 
corelare cu reglementările 
contabile

06
Despăgubirile, amenzile, penalitățile 
și sumele prescrise din culpa 
operatorului nu sunt cheltuieli 
eligibile

07 Clarificări cu privire la stabilirea, 
ajustarea, și modificarea 
tarifelor

08 Modificarea fișelor de 
fundamentare

Concluzii



Norme tranzitorii

01

02

03

04

Ajustarea și modificarea valorilor 
activităților din contractele în vigoare 
râmân supuse Ordinului 77/2007 

Procedurile de atribuire pentru 
delegarea gestiunii publicate la apariția 
noului ordin se supun normelor Ordinului
președintelui A.N.R.S.C. nr. 77/2007

Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 
77/2007 se abrogă

Hotărârile de dare în vigoare, se vor 
modifica în termen de un an, conform 
prevederilor noului ordin



”Conținutul acestui material nu reprezintă în 
mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României”

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitatea Administrativă 

2014-2020 

www.poca.ro
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LISTA OPERATORILOR ECONOMICI DIN SECTORUL DE ILUMINAT 

PARTICIPANȚI LA REUNIUNEA DE LUCRU 

20 octombrie 2021 

 

Nr. Crt. DENUMIREA OPERATORULUI DIN SISTEMUL DE ILUMINAT PUBLIC 
1 SC UTIL CONSECA SRL 
2 SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI 
3 SC MGM UNIC ELECTRO IMPEX SRL 
4 FLASH LIGHTING SERVICES SA 
5 SERVICII COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE PUCIOASA SCUP SRL 
6 SC ELECTROVOL SA 
7 UAT MOINEȘTI 
8 MUNICIPIUL REȘIȚA 
9 D.A.D.P. RM.VÂLCEA 

10 SERVICII PUBLICE MUNICIPALE TÂRGOVISTE SRL 
11 SC COMPANIA DE UTILITATI PUBLICE SA 
12 LUXTEN LIGHTING COMPANY 
13 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA 
14 ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC  ALEXANDRIA 
15 SC INSTA GRUP S.R.L. 
16 DIRECȚIA MUNICIPAL LOCATO ROMAN  
17 EURO-AUDIT SERVICE SRL 
18 GEN & IUL TRADING SRL ONEȘTI 
19 SALUBRITATE PUBLICĂ URBANĂ CURTEA DE ARGEȘ SRL Curtea de Argeș 
20 ELBI ENERGY PROJECTS 
21 XELA - INSTAL SRL Moșnița Nouă 
22 MARYELECTRIC MOINESTI 
23 NEON LIGHTING SRL Cluj Napoca 
24 ELCOM SERV 

 











































  Email Address First Name Last Name 
Phone 
Number Company Position OPTIN_TIME 

1 utilconseca@yahoo.com MARIANA BANU 0740482199 
SC UTIL 
CONSECA SRL CONTABIL SEF 

2021-10-20 
08:59:56 

2 viorel_ciobanu_adp@yahoo.com ciobanu viorel 0730444774 

SERVICII 
EDILITARE 
PENTRU 
COMUNITATE 
MIOVENI director tehnic 

2021-10-20 
06:17:10 

3 alinabilan@onvlaw.ro Bilan Alina 0735606846 
SCA NEMS 
VOICU BILAN expert juridic principal 

2021-10-15 
05:48:03 

4 OFFICEMGM@YAHOO.COM 
MANU 
MIHAI GEORGE 0765211801 

SC MGM UNIC 
ELECTRO 
IMPEX SRL ADMINISTRATOR 

2021-10-19 
05:43:07 

5 andrei.opincaru@flashlighting.ro Opincaru Andrei '+0744587154 
Flash Lighting 
Services SA Director Tehnic 

2021-10-19 
09:51:26 

6 felicia.pricope@ccat.ro Felicia Pricope 0730506069 
CCAT Solution 
Grup Expert Financiar 

2021-10-20 
04:48:39 

7 scuppucioasa@yahoo.com OBREJAN NICOLAE 0726155441 

SERVICII 
COMUNITARE 
DE UTILITATI 
PUBLICE 
PUCIOASA 
SCUP SRL SPECIALIST ILUMINAT PUBLIC 

2021-10-20 
09:05:40 

8 ELECTROVOL@YAHOO.COM STERE ZOE 0731445577 

SC 
ELECTROVOL 
SA DIRECTOR ADJUNCT 

2021-10-19 
04:20:18 

9 lucian.darlau@gmail.com DARLAU Lucian 0745619040 UAT Moinesti inspector 
2021-10-20 
09:05:09 

1
0 simona_enescu@yahoo.com Simona Enescu 0731599671 Enegav Energy Administrator 

2021-10-20 
10:35:37 

1
1 

daniel.brebenariu@primariaresita.r
o BREBENARIU DANIEL 0771144855 

MUNICIPIUL 
REȘIȚA INSPECTOR DE SPECIALITATE 

2021-10-15 
07:41:35 



  Email Address First Name Last Name 
Phone 
Number Company Position OPTIN_TIME 

1
2 cristina.cremenescu@gmail.com Cremenescu Cristina 0745165575 

SC Energy 
Coach SRL Consultant 

2021-10-18 
01:27:08 

1
3 zamfircristi@gmail.com Zamfir Cristian 0720727962 

D.A.D.P. 
Rm.Valcea inginer 

2021-10-20 
05:26:38 

1
4 anca.burghelea@ccat.ro Emilia Anca Burghelea 0730506067 

CCAT Solution 
Grup SRL Manager de proiect 

2021-10-15 
07:53:10 

1
5 ago.proiect@gmail.com Andi 

Ostrovean
u 0724054103 

AGO PROIECT 
ENGINEERING Specialist Iluminat 

2021-10-20 
22:34:01 

1
6 vvtudor@gmail.com Tudor Vladimir 0740009902 

CCAT 
SOLUTION 
GRUP Avocat 

2021-10-20 
06:10:22 

1
7 sc_maryelectric@yahoo.com Grigoras Nicoleta 0745273068 

SC 
MARYELECTRIC 
SRL Administrator 

2021-10-21 
02:56:48 

1
8 larisa.tincescu@gmail.com TINCESCU LARISA 0729743874 

SERVICII 
PUBLICE 
MUNICIPALE 
TARGOVISTE 
SRL ECONOMIST 

2021-10-19 
07:22:35 

1
9 dan.vatajelu@flashlighting.ro Vatajelu Dan-Ovidiu 0745120252 

Flash Lighting 
Services SA Director General 

2021-10-20 
13:45:01 

2
0 de@cupbarlad.ro CREANGA ELENA 0745362517 

SC COMPANIA 
DE UTILITATI 
PUBLICE SA DIRECTOR ECONOMIC 

2021-10-19 
04:40:39 

2
1 liliana.talasman@luxten.com TALASMAN LILIANA 

'+4073184040
1 

LUXTEN 
LIGHTING 
COMPANY DIRECTOR COMERCIAL 

2021-10-19 
01:37:12 

2
2 ovidiu.pantea@adlo.ro Pantea Ovidiu 0746166936 

Agentia de 
Dezvoltare 
Locala Oradea Inginer energetician 

2021-10-20 
03:58:17 



  Email Address First Name Last Name 
Phone 
Number Company Position OPTIN_TIME 

2
3 marcel.anton.adlo@gmail.com ANTON MARCEL 0740084411 

Agentia de 
dezvoltare 
locala Oradea inginer energetician 

2021-10-20 
04:22:55 

2
4 lilian.rosu@yahoo.com ROSU LILIAN 0723636379 

ADMINISTRATI
A DOMENIULUI 
PTBLIC  
ALEXANDRIA 

SEF  SERVICIU  ILUMINAT  
PUBLIC 

2021-10-19 
04:14:02 

2
5 office@insta-grup.ro Dorgo Iulian 0742099633 

SC INSTA GRUP 
S.R.L. director productie 

2021-10-20 
10:00:47 

2
6 

bogdan.gavrilescu@urbio-
romania.ro GAVRILESCU BOGDAN 0757118434 

URBIO 
ROMANIA BID MANAGER 

2021-10-19 
04:51:43 

 


